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Remissvar av promemorian Utökade möjligheter till tillfälliga anstånd med 
inbetalning av skatt  

Småföretagarnas Riksförbund är ett förbund av småföretagare för småföretagare och 
har som syfte att påverka politiska beslut för att göra det tryggt, enkelt och lönsamt 
att driva företag. Förbundets näringspolitiska program inrymmer förslag på vad som 
behöver förändras och förbättras för att stärka företagsklimatet för mikro- och 
småföretag på ett nationellt plan.  

Småföretagarnas Riksförbunds medlemsföretag är liksom näringslivet i övrigt starkt 
negativt påverkade av elpriserna: Som är väl känt förvärras läget dessutom av hög 
inflation och en annalkande lågkonjunktur. Det är inte bara företagen och dess ägare 
som känner av detta utan problemen drabbar givetvis även företagens anställda, i 
extrema fall kan i stort sett hela lönen försvinna pga. av högre ränta, bränsle- och 
elpriser mm.  

Många småföretag försvagades under pandemin och har inte återhämtat sig därefter, 
delvis som en följd av att under mer än ett års tid varit utsatta för extrema el- och 
bränslepriser.  

Småföretagarnas Riksförbund har tagit del av promemorian Utökade möjligheter till 
tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt och ställer sig positiva till presenterat 
förslag. Då tillfälliga skatteanstånd utgjort en viktig livlina för många småföretagare i 
samband med tidigare covid-19 restriktioner finns det skäl att ge möjlighet till 
likviditetsförstärkning via dessa anstånd.   

Sammanfattning av förslaget  

Det föreslås bl.a. att anstånd med inbetalning av dels avdragen preliminär skatt och 
arbetsgivaravgifter, dels mervärdesskatt vars redovisningsperiod är en kalender-
månad får beviljas för högst tolv redovisningsperioder vardera. För mervärdesskatt 
vars redovisningsperiod är ett kalenderkvartal får anstånd beviljas för högst fyra redo-
visningsperioder. Vidare föreslås det att anstånd för nu nämnda skatter och avgifter 
får beviljas även för redovisningsperioder som infaller under april–juni 2022. Det 
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föreslås slutligen att den bortre tidsgränsen för den ursprungliga anståndstiden för 
nämnda skatter och avgifter senareläggs till den 12 september 2023. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 13 februari 2023. 

Småföretagarnas Riksförbunds synpunkter på förslaget  

Småföretagarnas Riksförbund är positivt till att anstånd med inbetalningar av skatt får 
beviljas. Syftet med denna åtgärd är att dämpa tillfälliga likviditetsproblem som kan 
uppstå för i grunden sunda och livskraftiga företag med anledning av att elstödet inte 
kommit på plats. Vi vill understryka att vi främst ser detta som ett komplement till 
andra planerade stödåtgärder till företag som riskerar att drabbas av 
likviditetsproblem som en följd av de höga och osäkra energipriserna.  

Det går inte att se de tillfälliga skatteanstånden som en solitär insats då många 
småföretagare använder möjligheten till likviditetsförstärkning i avvaktan på beslut 
om elstöd. Då regeringen aviserat ett elstöd är det av vikt att det blir tydligt vilka 
småföretagare som kan tänkas komma få del av stödet samt att nivåerna för det blir 
klart. Regeringen kan utgå ifrån att flera småföretag kommer kombinera ansökan om 
anstånd med skatt med ansökan om dessa elstöd för att få verksamheterna att gå 
ihop under 2022.  

Av denna anledning vill Småföretagarnas Riksförbund poängtera behovet av att 
skyndsamt säkerställa det blir klart vilken myndighet som ska handlägga dessa 
ansökningar samt att det öppnas upp för ansökan om dessa stöd. Det bör även 
säkerställas att utformning och tillämpning av stöden inte blir administrativt krångligt 
och snabbt ger en tydlig indikation på vilka stödnivåer som kommer att utgå. På så 
vis kan en småföretagare planera behovet av skatteanstånd och möjlighet till 
återbetalning i samband med utbetalda stödersättningar.  

Flera småföretag har mindre marginaler efter Corona och möjligheten att skapa 
ekonomisk buffert är begränsad. Företagare vill driva sina verksamheter utan att vara 
stödberoende eller bära en växande och eftersläpande skatteskuld, vilket kan 
medföra att de verktyg som aviseras inte kommer att nyttjas i samma utsträckning 
som under Corona. 

  

Med vänlig hälsning  

Peter Thörn    Caroline Szyber 

Förbundsordförande     Näringspolitiskt ansvarig  

 


